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Ресор “Практика”
Програма за дейността през 2019г.
Застраховка професионална отговорност за всички активни
членове на КАБ
Пета категория - лимит 17 000лв на събитие и 34 000лв в агрегат

•
•

Опция 1: До пета категория за една година: 21 196лв (4,92лв/член)
Опция 2: До пета категория за две години: 39 760лв (19 880лв на година с
възможност за прекратяване след първата година - 4,66лв/член)

Четвърта категория - лимит 25 000лв на събитие и 50 000лв в агрегат

•

Опция 3: До четвърта категория за една година с отстъпка 350лв за
членовете с ОПП: 27 183лв (6,32лв/член)

•

Опция 4: До четвърта категория за две години с отстъпка 700лв за членовете
с ОПП: 53 346лв (26 673лв на година с възможност за прекратяване след
първата година 6,20лв/член)

Въвеждане на структуриран стаж за кандидатите за ППП

•

Разделяне на практиката по начин, който обхваща всички части, необходими
за самостоятелно практикуване на професията: “идеен проект”, “технически
и работен проект с детайли”, “съгласуване със специалности”, “авторски
надзор на строежа”, “детайли за изпълнение”, “приемане на изпълнение”

•

Включване на минимално изискуеми часове по всяка една част за
признаване на практиката;

•

При работа в проектантско бюро, заедно с доказателствата за необходимия
трудов стаж ще се изискват и доказателства от ръководителя за работа по
всяка една част от стажа;

•

При самостоятелна практика - въвеждане на ментор, който да следи
работата и да представя доклад за изработените части

•

Бюджет: 6 000лв
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Участия в редовните срещи на ENACA

•

През 2019г. се планира провеждането на 2 срещи на ENACA (European
Network of Architects’ Competent Authorities), на които ще присъстват като
член на Комисията по регистър и Експертната комисия техническия
сътрудник Ралица Панчева;

•

Бюджет: 2 х 2 000лв

Конкурс Български Архитектурни Награди

•

На 29 и 30 май да се проведе второто издание на «Български архитектурни
награди»

•

Ще бъдат привлечени повече фирми-спонсори за организиране на
церемонията по награждаването;

•

Като член на журито тази година ще бъде поканен победителя от 2018 - арх.
Галина Милкова;

•

Бюджет: 12 000лв

• Членове на журито, които са потвърдили участие:
- Rainer de Graaf
председател на журито
Съдружник заедно с Rem Koolhaas в ОМА
www.oma.eu

-Carol Ross
Ross Barney Architects - Чикаго, САЩ
www.r-barc.com

- Stanislaw Denko
Wizja Sp. - z.o.o. - Варшава
www.wizja.krakow.pl
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- Julian Weyer
Съдружник с CF Møller - Орхус, Дания
www.cfmoller.com

Допълване и развиване на електронната платформа на КАБ

•
•

Постъпват предложения от членове на КАБ през форума в сайта;

•

Бюджет: 5 000лв

По решения на УС ще се изработят интерактивни таблици, обвързани с
членовете, за определяне на бюджета на РК и централното управление;

Проучване на възможността КАБ да регистрира организация за
колективно управление на права съгласно ЗАПСП

•
•

Сформиране на работна група от членове на КАБ и юрист;

•

Бюджет: 3 000лв

Проучване на възможностите за регистрация на КАБ и докладване пред УС
за последващи стъпки за регистрация;

Представяне на България в архитектурното биенале - Венеция
2020г.

•

Работа с Министерство на културата за изпращане на заявление за участие,
проучване на възможността за представяне на България на Архитектурното
биенале в рамките на програмата на МК;

•
•

Избор на куратор на българския павилион;

•

Организация на конкурс за павилион по идея за представянето на избрания
куратор
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Посещение с цел избор на място за павилиона, договаряне на условия,
архитектурно замерване и построяване на 3d модел за основа на конкурс;
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•

Привличане на спонсори за изработка, транспорт и монтаж на българския
павилион, както и осигуряване на представители, които да бъдат на място по
време на биеналето

•

Бюджет: 15 000лв

Общ бюджет за ресор “Практика” за 2019

•
•

В зависимост от решенията по т. 1
от 65 000,00лв до 72 200,лв

Изготвил: арх. Мартин Христов
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